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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN 
RAPPORTEURS over de ontwerpen van wet tot: 

a. verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding 
van het aantal leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal (artikel 91); 

h. verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding 
van het aantal leden van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal (artikel 92); 

c. verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
van enige bepalingen betreffende de provinciën (arti
kelen 137, 138, 139, 143, 145 en 150); 

d. verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming 
van een additioneel artikel met het oog op regeling van 
het toezicht op de gemeenten in nieuw ingepolderde, 
nog niet provinciaal ingedeelde gebieden; 

e. verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
van de bepalingen omtrent schadeloosstelling, kosten en 
pensioen voor leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal (artikel 99 en IV); 

ƒ. verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
van artikel 101, voor zover betreft kostenvergoeding 
voor de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; 

g. verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
van de aanduiding der krijgsmacht in de artikelen 90 en 
195, tweede lid. 

Bij de overweging van deze wetsontwerpen in de afdelingen 
der Kamer beperkte men zich tot opmerkingen over de ont
werpen, vermeld onder a en b. 

§ 1. Vele leden vestigden de aandacht op het artikel van 
Prof. Dr. J. H. A. Logemann, verschenen in het „Nederlands 
Juristenblad" van 18 februari 11. Blijkens dat artikel is de schrij
ver van oordeel (vgl. t.a.p. blzz. 141—143), dat wijzigin
gen in de samenstelling van de Staten-Generaal niet een louter 
Nederlandse aangelegenheid zijn, aangezien de Staten-Gene
raal volgens artikel 5 junctis de artikelen 15 t/m 20 van het 
Statuut ook organen van het Koninkrijk zijn. Derhalve zou de 
uitbreiding van het aantal leden der Staten-Generaal ten on
rechte niet bij een ontwerp-Rijkswet aanhangig zijn gemaakt. 

De leden, hier aan het woord, erkenden, dat de genoemde 
artikelen van het Statuut tweeërlei opvatting ter zake verde
digbaar doen zijn. Gaarne zouden zij door de Regering zien 
toegelicht, dat haar opzet alleszins verdedigbaar, zo niet de 
juiste, is. 

§ 2. Verscheidene leden wensten vooral aandacht te schen
ken aan de in de Tweede Kamer geopperde vraag, of het ge
wenst is, dat de nieuwe leden van beide Kamers gelijktijdig 
optreden. 

Alvorens hierover een en ander op te merken verklaarden 
ook zij, dat h.i. de rede, door de Minister van Binnenlandse 
Zaken a.i. met betrekking tot die vraag in de Tweede Kamer 
gehouden, wel verre beneden het gebruikelijke parlementaire 
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peil was gebleven. Zo staat huns inziens de door de geachte 
afgevaardigde de heer Romme gestelde vraag, of de Regering 
wilde bevorderen, dat de nieuwe Tweede Kamerleden hun 
laak zo spoedig mogelijk zouden kunnen aanvaarden, vol
komen los van de vraag, wanneer de Eerste Kamer de wets
ontwerpen, waarvan hier sprake is, zou behandelen. Op welk 
tijdstip dit ook geschiede, steeds heeft — zo vervolgden deze 
leden — de vraag van de heer Romme zin. 

De verwijzing naar het demissionaire karakter van het Ka
binet achtten zij irrelevant, omdat, indien inmiddels geen 
nieuw Kabinet is opgetreden, dit Kabinet toch een beslissing 
omtrent de gestelde vraag zal moeten nemen. 

Wat de feitelijke inhoud van de kwestie, door de heer 
Romme geopperd, betreft, antwoordde de Minister van Bin
nenlandse Zaken a.i. niet meer dan — zij het tot driemaal 
toe —, dat de Regering zijn vraag ernstig zou overwegen. 
Het had de hier aan het woord zijnde leden bevreemd, dat de 
Regering haar standpunt ter zake al niet lang geleden zou 
hebben bepaald en er nu blijkbaar voor terugdeinst een posi
tief bescheid op de gestelde vraag te geven. 

Wat het standpunt van de hier aan het woord zijnde leden 
ter zake betreft, betoogden enkelen hunner nooit principieel 
bezwaar te hebben gemaakt tegen het breken met de verhou
ding 2 : 1 voor het ledental van de beide Kamers. Deze leden 
zouden er dan ook, wat het onderwerpelijke punt aangaat, 
in berusten, indien werd besloten de nieuwe Tweede Kamer
leden eerder zitting te doen nemen dan de nieuwe leden van 
de Eerste Kamer, Met de overige leden van hun fractie acht
ten zij het echter weinig elegant zulks te bevorderen. Zij trok
ken zelfs in twijfel, of de Grondwet en de teksten van de 
ontworpen bepalingen ter zake zulks zouden toelaten. 

Wat de Grondwet betreft, merkten zij onder verwijzing 
naar artikel 88 op, dat de Staten-Generaal het gehele Neder
landse volk vertegenwoordigen. Artikel 89 stelt dan, dat de 
Staten-Generaal in een Eerste en een Tweede Kamer zijn ver
deeld, waarna de artikelen 91 en 92 het ledental van elke 
der Kamers vaststellen. Het kwam de hier aan het woord 
zijnde leden voor, dat alleen de op de in de artikelen 91 en 
92 bepaalde wijze samengestelde Kamers de Staten-Generaal, 
bedoeld in artikel 88, vormen. Hieruit vloeit voort, dat de 
Kamers of resp. 50 en 100 leden of 75 en 150 leden dienen 
te hebben. Een zelfs tijdelijke verstoring van de bestaande 
verhouding achtten de leden, hier aan het woord, niet wel 
aanvaardbaar. 

Wat de beide wetsvoorstellen, waarvan hier sprake is, be
treft, duidt de redactie van artikel IV (stuk no. 3) en van 
artikel III (stuk no. 2) erop, dat de ontwerper zich de in
werkingtreding van het nieuwe recht aldus heeft gedacht, dat 
de nieuwe leden van beide Kamers tegelijkertijd zullen op
treden. Had dit niet in de bedoeling gelegen, dan had artikel 
III (stuk no. 2) een veel kortere termijn dan van uiterlijk 
twee maanden na de plechtige afkondiging van de verandering 
in de Grondwet kunnen bevatten, terwijl ook de resp. in het 
derde lid van artikel III (stuk no. 2) en het tweede lid van 
artikel IV (stuk no. 3) genoemde termijn van 21 dagen niet 
noodwendig gelijk had behoeven te zijn. 

Alles duidt er op, aldus de hier aan het woord zijnde leden, 
dat de Regering en de wetgever, die met haar medeging, van 
een gelijktijdig optreden van de nieuwe leden der beide 
Kamers zijn uitgegaan. 

Voor het overige wensten deze leden de opmerking te 
maken, dat de betekenis van het één maand vroeger lid wor
den van de nieuw te verkiezen leden van de Tweede Kamer 
niet moet worden overdreven. Begin november a.s., als de 
begrotingsdiscussies in de Tweede Kamer een aanvang nemen, 
zal deze zeker 150 leden tellen. Het gaat dus in hoofdzaak 
om de schriftelijke voorbereiding van de begrotingswetsont
werpen. Nu zagen de hier aan het woord zijnde leden er geen 
enkel bezwaar in, dat de nieuw gekozen, doch nog geen zit

ting genomen hebbende, leden aan hun fracties hun opmer
kingen doen toekomen, waarop een der huidige leden die op
merkingen in zijn afdeling ter kennis van de aldaar aanwe
zigen brengt. De nieuwe leden kunnen echter geen rapporteur 
zijn. Dit echter achtten de hier aan het woord zijnde leden 
voor één jaar te overkomen. 

Indien de Eerste Kamer de wetsontwerpen, waarvan hier 
sprake is, op 14 augustus a.s. afdoet, streve de Regering er
naar, dat de nieuwe leden van beide Kamers op dinsdag, 
23 oktober e.k., worden geïnstalleerd. Men achtte dit moge
lijk en zou gaarne vernemen, of de Regering bereid is aan die 
suggestie gevolg te geven. 

Enlcele leden verklaarden wel waarde te hechten aan het be
houd van de numerieke verhouding 2 : 1 tussen de leden van 
de Tweede en van de Eerste Kamer. Niettemin zouden zij 
zich uit praktische overwegingen er ook bij neer kunnen leg
gen, indien de nieuwe leden van de Tweede Kamer eerder 
zitting zouden nemen dan die van de Eerste. Het is, zo ver
volgden zij, niet te voorzien, dat de Eerste Kamer, behoudens 
exceptionele omstandigheden, in het tijdvak tussen het zit
ting nemen van beide categorieën van leden werkzaamheden 
van enigszins betekenende aard zal hebben te verrichten. 
Daarom waren de hier aan het woord zijnde leden van oordeel, 
dat aan de aandrang om de nieuwe leden van de Tweede 
Kamer zo spoedig mogelijk, en niet gelijktijdig met de nieuwe 
leden der Eerste, hun taak te laten aanvangen, moest worden 
gevolg gegeven. Ook zij spraken de hoop uit, dat de Minister 
van Binnenlandse Zaken a.i. in deze aangelegenheid een be
scheid zou geven, hetwelk meer houvast biedt dan zijn eva-
sieve mededelingen ter zake in de Tweede Kamer. 

De leden, wier opmerkingen zijn weergegeven in § 3 van 
deel 1 van het Voorlopig Verslag over de wetsontwerpen, 
opgenomen onder no. 4402 (R43) . deelden de mening, dat 
door het betoog van de Minister van Binnenlandse Zaken a.i. 
in de Tweede Kamer de belangrijke kwestie omtrent de al of 
niet gelijktijdigheid der uitbreiding van het ledental der 
Tweede en der Eerste Kamer geen stap verder tot oplossing 
was gekomen, zodat het tijdstip, waarop de Eerste Kamer in 
haar huidige samenstelling zou moeten aftreden, volstrekt 
zwevende is gehouden. Mitsdien zijn zowel de politieke par
tijen als de leden der Provinciale Staten welbewust in het on
zekere gelaten omtrent het tijdstip van de kandidaatstelling en 
van de verkiezing der Eerste-Kamerleden. De hier aan het 
woord zijnde leden achtten dit aan een goede gang van zaken 
allerminst bevorderlijk. Zij waren dan ook van mening, dat 
het op de weg der Eerste Kamer ligt er bij de Regering ern
stig op aan te dringen, aan deze dubieuze toestand een einde 
te maken. 

Voor het overige meenden zij te kunnen verwijzen naar het 
van hunnentwege in eerste aanleg ter zake betoogde. 

Van andere zijde werd tegen het in de voorlaatste alinea 
betoogde aangevoerd, dat de Regering de aldaar ter sprake 
gebrachte maatregelen pas kan nemen, zodra zij weet, wan
neer de Eerste Kamer gereed is met de tweede lezing. 

Een der leden verklaarde eveneens, het verlangen der 
Tweede Kamer om op de e.k. derde dinsdag van september vol
tallig te zijn, begrijpelijk te achten, ook wanneer het ledental 
van de Eerste nog niet zou zijn uitgebreid. Wel was ook dit lid 
van mening, dat het tijdelijk breken met de numerieke verhou
ding 2 : 1 weinig elegant is. 

Andere leden sloten zich hierbij aan. 

Aldus vastgesteld de 4de augustus 1956. 
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